ДФК „ЛЪВЧЕТАТА“

Детски футболен клуб
„Лъвчетата” е създаден през
1997 г. в София. Негов основател
е сегашният председател на
клуба доц. д-р Венцислав
Гаврилов. При нас се обучават
деца по футбол и други спортове
между 3 и 14 години. За работата
се
използва
методика,
съобразена
с
физиологопсихологичните особености на
обхванатата възрастова група,
разработена на научна основа.
Използван е нашият опит и този
на водещите във футбола страни.
Заниманията
са
построени
преимуществено в игри и игрови
упражнения от футбола, като всяко
дете или две се обучават с една
топка. Прилагаме упражнения и
игри от други спортове, които
подпомагат физическото укрепване
и техническото усъвършенстване на
подрастващите.

В резултат на приложената методика в края на учебната година, децата
придобиват технически умения,
усъвършенствали са физическите си качества и
проявяват голяма любов към футбола и спорта.
Разработената методика непрекъснато се
усъвършенства с нашия експертен опит и
познанията на преподавателите от
Националната спортна академия в областта на
футбола, спортната педагогика и психология.
Клубът има вече 21-годишна практика за
обучение на деца в условията на детските
градини. През този период заниманията по
футбол доставяха голямо удоволствие и
поддържаха положителни емоциии в децата. През времето, позволяващо да се играе
навън, се използват площадките на детското заведение, а
при лоши метеорологични условия – физкултурните салони.
Всяка година организираме турнир на детските градини,
като децата са разделени по години, което се явява
откритият урок на дейността. Първенствата се провеждат
вече 17 години, като отборите получават гореща подкрепа и
от мажоретни състави към съответната детска градина. На
турнирите за детските градини, провеждани в Зимен
дворец на спорта и „Арена Армеец“ през 2002–2018 г.,
наши гости бяха Министъра на образованието и науката,
Министъра на младежта и спорта, представители на БОК,
БФС, общината и спортни клубове от София, проф. Иван
Славков, Васил Иванов, Весела Лечева, Свилен Нейков,
Борислав Михайлов, Валентин Михов, проф. Лъчезар
Димитров, Мария Минчева, Ирен Димитрова, Пламен
Марков, Любослав Пенев, Красимир Балъков, Емил
Костадинов,
Петър Хубчев, Емил Велев, Емил Спасов,
Ивайло Петев, Антони Здравков,
Адалберт Зафиров, Мария Гроздева,
Николай Михайлов, Даниел Боримиров,
Георги Донков, Методи Деянов, Валери
Божинов, Владимир Гаджев, Пламен
Илиев, Валентин Захариев и др.

Преди коледните празници в зала
„Арена Армеец” се провежда коледно
спортно-музикално тържество, изпълнено с
много емоции и награди за децата, както и
позитивни изживявания за родителите.
Клубът работи съвместно с БФС по
програмата на УЕФА Грасруутс, със Столична
община, с Министерството на младежта и
спорта и Министерството на образованието.
ДФК „Лъвчетата” спонсорира детската
градина за подпомагане на учебния
процес и усъвършенстване на
материално-техническата база /сграда,
спортни площадки и футболни
игрища/.
От няколко години можем да
предложим
и
обучение
по
художествена гимнастика, тенис, карате
и баскетбол.
Обучението се осъществява от кадри с необходимата квалификация за работа с 3-7
годишни. Инструкторите имат педагогически и треньорски футболен ценз от НСА, като
допълнително се обучават и усъвършенстват в клуба съобразно изискванията на
теорията и практиката. В традиция са се превърнали и спортните празници, които
правим в детските градини по случай Деня на детето – 1 юни.
През лятото организираме спортна академия в периода от 1 юни до 15 септември.
В нея децата спортуват и се забавляват под
ръководството и грижите на треньорите в
клуба. Предлагаме голям избор от спортове
- футбол, тенис на корт, плуване, фехтовка,
стрелба с лък, както и осигурена храна през
деня.
Тренировки се провеждат и в много
училища в София. Така са предоставени
условия за приемственост и перспективност
в обучението. Всяка година клубът
организира зимен турнир по футбол за
ученици съвместно с БФС и БАСУ. Ежегодни
са и пролетните ученически турнири, които
провеждаме на спортен комплекс „РД Спорт“ в Студентски град.

От 10 години отбори на „Лъвчетата“
участват в първенствата на БФС и се
представят доста добре, което е показател за
отличната работа в клуба през годините.
Нашите отбори почти винаги заемат призови
класирания в провежданите първенства и
турнири, като вече имаме представители в
различните национални формации по футбол
и мъжките отбори на водещи клубове като
Левски, ЦСКА, Черно море и Септември. В
последните години наши специалисти бяха
привлечени в националните отбори към БФС и в школите на ЦСКА и Лудогорец.
Род. 2002 г. с треньори Троян Радулов и Тихомир Йосифов станаха републикански
шампиони на Футбол 9 през 2014 г. в Трявна. Две от децата пък спечелиха
индивидуални награди – Емил Пинджуров бе обявен за най-добър защитник, а
Кристиян Костадинов стана голмайстор. Двамата сега играят с успех в Славия, а
Костадинов е и в националния юношески отбор на България. Работата на треньорите в
„Лъвчетата“ също не остана незабелязана – Радулов е селекционер на националния
отбор на България за девойки до 17 г., а Йосифов бе привлечен в Академията на
Лудогорец. Род. 2002 г. имат и още два спечелени турнира през 2014 г. - „Данониада“
в зона София и „Млад талант“ в Петрич.
През 2012 г. отборът завърши на трето
място на международния турнир в памет на
легендата на Славия Стоян Коцев.
Първо място спечелиха „Лъвчетата“, род.
2011 г. на силния международен турнир
„Евима къп 2018“ в Банско. Наставникът на
отбора Ивайло Пешаров пък бе обявен за
най-добър треньор на турнира. Преди това
род. 2011 г. завършиха на четвърто място
на турнира „Морски звезди 2018“ в Бургас.
През 2015 г. „Лъвчетата“, род. 2003 г. с треньор Тихомир Йосифов спечелиха купата на
ESFA, а Мартин Първанов стана голмайстор на турнира. Същата година отборът
спечели 4-то място на „Данониада“ и бе
награден от Димитър Бербатов. Род. 2003 г. имат
и второ място на турнир по случай 1 юни,
организиран от АМФЛ.
„Лъвчетата“, род. 2007 г. завършиха на трето
място в два силни турнира – през 2015 г. на
турнира по случай 1 юни, организиран от ЗС на
БФС - София и през 2018 г. на „Флагман къп
2018“ в Созопол.

През май 2017 г. „Лъвчетата“,
род. 2004/2005 г. с треньор
Алексей Степанов завърши на
четвърто място в силен
международен турнир в Гърция,
който се организира от английския
Арсенал.
Участващ активно в учебния
процес на Детски футболен клуб
„Лъвчетата 1997” е доц. д-р
Венцислав Гаврилов, преподавател
по футбол с многогодишен
педагогически опит и задълбочени
познания в работата с 3-14
годишни деца, треньор на националния отбор по футзал на България, спечелил
четвърто място в Европа и света с националния отбор по футзал за хора с увреден
слух. Дългогодишен международен съдия по футбол с участия в световни
квалификации, Шампионска лига и Лига Европа, обявен за най-добър асистент-съдия
през 2011 година. Той за първи път в България разработи методиката за обучение по
футбол в обхванатата възраст, която е научно защитена и през последните години се
прилага и във водещите клубове в София и страната.

Възпитаникът на школата на "Лъвчетата" Йоан
Маринов от няколко години е част от отбора на
ЦСКА 1948

Бившият национал и треньор на Левски
Елин Топузаков награждава призьорите
на турнира през 2017 г.

Националният селекционер Ивайло
Петев връчва купата на
победителите за 2015 г.

Националният селекционер
Любослав Пенев награждава
шампионите за 2012 г.

Легендата от САЩ 94 Красимир Балъков с
голмайсторите на турнира през 2016 г.

Членът на Изпълкома на БФС Емил
Костадинов открива турнира през
2014 г.

Националът Николай Михайлов
награждава призьорите за 2011 г.

Президентът на Професионалната
лига Валентин Михов връчва
шампионската купа през 2009 г.

Председателят на ДАМС Весела
Лечева на турнира през 2006 г.

Ректорът на Национална спортна
академия проф. Лъчезар Димитров
връчва купа през 2006 г.

Председателят на ЗС на БФС-София
Валентин Чакъров на турнира през
2008 г.

Президентът на БФС Борислав
Михайлов награждава победителите
за 2006 г.

Президентът на БФС Иван Славков на
турнира през 2005 г.

Минисътър на Младежта и спорта
Васил Иванов на турнира през 2002 г.

Министърът на образованието
Владимир Атанасов (вляво) и
министърът на бедствените ситуации
Неджет Моллов през 2002 г.

КЛУБ ПО ПЛУВАНЕ "ЗЛАТНО ЛЪВЧЕ"

Клуб по плуване "Златно лъвче"
продължава дейността на Детски
футболен клуб "Лъвчетата" да обучава
деца по плуване между 4 и 11 години.
Заниманията са построени
преимуществено в игри и игрови
упражнения от плуването. Прилагаме
упражнения и игри от други спортове,
които подпомагат физическото
укрепване и техническото
усъвършенстване на подрастващите.
Клубът ще продължи практиката за
обучение по плуване на деца в условията на детските градини. През този период
заниманията по плуване доставяха голямо удоволствие и поддържаха положителна
емоция в децата.
Заниманията започват от 1 октомври, след провеждане на общата родителска
среща, на която се разяснява процеса на обучение по плуване, и приключват на 31
май с възможност за продължаване и през летните месеци при взаимна
договореност. В началото желаещите преминават консултация с медицинското лице в
детската градина за установяване на здравословното им състояние. Часовете са
напълно съобразени с дневния режим на децата и учебния процес в детското
заведение. Заниманията се провеждат в условията на детската градина или в басейн,
намиращ се в близост до детското заведение. В края на всяка учебна година се
провеждат открити уроци, на които родителите могат да видят какво са усвоили
децата им. Всички, преминали обучение по плуване в нашия клуб, получават грамоти.

През месец май провеждаме
състезание между най-добре
представилите се деца от всички
детски градини по време на
учебната година. В него
подрастващите имат възможност да
покажат плувни умения в различни
дисциплини пред своите родители.
За всички деца има осигурени
медали и награди.

Клуб по плуване „Златно лъвче“ успешно си партнира със Столична община и
Министерството на младежта и спорта по програми за развитие на физическото
възпитание и спорта сред децата.
Председател и участващ активно в учебния процес на Клуб по плуване "Златно
лъвче" е доц. д-р Венцислав Гаврилов, преподавател с многогодишен педагогически
опит и задълбочени познания в работата с 3-11-годишни деца.

